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Abstract 

1. Introduction  

Rituals are an integral part of any society's culture. In today's 

modern world, human beings are still dominated by religions and 

beliefs that have their roots in the distant past, and according to Karl 

Jaspers, human beings today are still indebted to a pivotal period in 

history; A period in which the ancient religions of the world emerged 

from the corners of the world in almost a single period and have 

affected our lives to this day (Jasper, 1998, p. 55). In our society, 

Rituals, especially mourning Rituals, are formed from pieces of 

ancient Iran, Islamic culture, and modern world ideas, which have a 

certain breadth and dynamism and affect a large part of our behavior 

(Moradkhani and Ghobadi, 2011, p.94). In Dezful city, every year we 

see rituals that carry a special meaning for the people of each nation. 

One of these rituals is the Kotal ritual, which is common among the 

Bakhtiari Tribe living in this city. The present study seeks to answer 

the questions in a phenomenological way: when does the historical 

and mythological background of this religion date back to? How is it 

implemented? What is the experience of people participating in this 

ritual? How do they understand its meaning and understanding? 

2. Methodology  

The present research has utilized a qualitative approach and 

phenomenological method. The studied population includes 17 people 
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who participated in this ritual between 2015 and 2019. Data were 

collected using the in-depth interview and purposive sampling 

methods. For the data analysis, the participants' statements were first 

recorded and implemented, then carefully listened to and studied 

several times by the researcher. 

3. Discussion   

Findings showed that social identity is the product of interactions 

between different groups. Through rituals, people interact with each 

other and provide themselves with a fixed identity and point of 

reliance amid inconsistencies and beliefs, thereby obtaining a sense of 

identity through getting to know themselves. In this regard, the actions 

and rites that people perform in this ritual cause their thoughts and 

beliefs to be connected and aligned. It also creates a kind of social 

contract in which individuals, through voluntary cooperation, express 

their efforts to flourish their capabilities for the benefit of the 

organization or community. Finally, participants believe that in 

addition to joy and happiness, life also has sufferings and difficulties. 

Participation in this religion causes the formation of faith in human 

beings and by interpreting bitterness correctly, it sweetens it, and by 

leading humans to believe in the resurrection, any pain and suffering 

inflicted by nature or others, the Almighty God will make up for it in a 

different way. 

4. Conclusion  

The findings show that this ritual goes back to the mourning of 

Siavash, which is especially evident in the ritual of burying the dead. 

Participants experience a sense of peace of mind by standing together 

and guarding their social identity; accordingly, society will seek to 

maintain identity patterns by expanding the social space and removing 

social barriers and restrictions for different social strata. Despite 

valuing sorrow, grief, and suffering, the Kotal ritual has 

institutionalized social and cultural relations and connects generations, 

passing beliefs, rituals, and oral literature from the past to the present. 

Participants' behaviors, practices, and etiquettes during the ritual play 

a meaningful role in the participants' lives. Overally, the participation 

of the goal community in the Kotal ritual has a mythological-historical 

background. With voluntary and spontaneous participation in these 
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rituals, participants seek to give meaning to life while seeking and 

identifying with their peers.  This group of people also strengthens 

their resilience and tolerance in the face of life's difficulties. In 

addition, creating unity and strengthening the spirit of solidarity is one 

of the social functions of individuals' participation in collective rituals 

and ceremonies; the continuity of Kotal ritual is the proof of this 

claim. 
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                                                                               چکیده  

 ها وشک حیات ملتشوند. بیوب میای محسها جزء الینفک فرهنگ هر جامعهآیین  

تا شان دارد. در این راسهای فرهنگی و تاریخیفهر و مؤلورسوم آنان بستگی به تداوم عناصآداب

-ی مشارکتی زیستهپژوهش حاضر باهدف تحلیل پدیدارشناختی آیین کُتل بر اساس تجربه

فی از هش کیمحقق در این پژوکنندگان در ایل بختیاری ساکن شهرستان دزفول انجام شده است. 

مختلف ایل  نفر از طوایف 17عمیق با گیری هدفمند و تکنیک مصاحبه روش پدیدارشناسی، نمونه

ی است. تمام آوری اطالعات بهره جستهبرای جمع، کردندشرکت می بختیاری که در این آیین

 ای پژوهشهفتهها ضبط و بالفاصله روی کاغذ نگاشته و با رویکرد تفسیری تحلیل شد. یامصاحبه

گردد. عالوه بر بر می«  سوگ سیاوش» ای این آیین بهو اسطوره دهد که پیشینه تاریخینشان می

 5در قالب  کنندگان استخراج گردید کهشده با مشارکتهای انجاممفهوم از مصاحبه 24این، 

مشارکت »، «بخشیوحدت»، جوییهویت»و عبارتند از: بندی شدند مقوله اصلی دسته

رگزاری گر آن است که بنتایج پژوهش بیان«. پذیریتحمل»، «معنابخشی به زندگی»، «خودانگیخته

ارشان ذاری بر رفتگدر نزدیک کردن افراد و طوایف مختلف به یکدیگر و تأثیرهایی چنین آیین

  شود.نقش مهمی داشته و موجب تداوم فرهنگ جامعه و آداب و رسوم آنان می
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 .اوشیس گسو ،یاریبخت لیا کُتل، نییآ ،یدارشناسیپد ت،یهوهای کلیدی: واژه

 
 . مقدّمه1

 . شرح و بیان مسئله1-1

 انسان یهندهد کیلتش ارکان آیین مانند زبان، استفاده از ابزار، نمادگرایی، و موسیقی از

 :1397شناختی از آغاز بشریت وجود داشته است)استفنسون،های باستان بوده که طبق یافته

ه که ریش هستند ها و باورهایییینآی ها هنوز زیر سیطره(. در دنیای مدرن امروزی انسان9

وز (، بشر امروز هنKarl Jaspersس )ی کارل یاسپرهای دور داشته و به گفتهدرگذشته

ی ک دورهیای که ادیان کهن جهان تقریباً در ی محوری تاریخ است؛ دورهمدیون دوره

قرار  ت تأثیرا تحرزمانی واحد از گوشه و کنار جهان سر بر آوردند و تا به امروز زندگی ما 

 یافتن تدس برای که شودمی اطالق رسومی به ، اغلبهاآیین(. 55: 1373ادند)یاسپرس،د

 و ادیننم بسیار کالبدی هایموقعیت و حرکات با صورت کالمی یا به اهدافی مشخص به

کریستین  گیرند.می انجام قدسی یا نیروهای موجودات عمل قدرت اعتقاد به بر تکیه با

ای ولهمق»ی اصطالح آیین در قرن نوزدهم به مثابه»است:( معتقد Christian Bellبل)

شد و  استفاده دین« تبیین»پدید آمد. از این اصطالح برای « های انسانیجهانی از تجربه

های یدهپد»رشت و س« جامعه»توانند برای تحلیل سپس ساختارگرایان دریافتند که از آن می

 . (Bell, 1992:14)«بهره گرفت«اجتماعی

 ای از مراسم است کههای جمعی معموالً شامل مجموعه به هم پیوستهآیین

ی هاالمتعل و برگزارکنندگان آن با نمایش، حرکات تنظیم شده همراه با استفاده از شمای

ارند گذیخاص، شبیه سازی)گاهی همراه با موسیقی و کالم( در فضای مشخصی به اجرا م

کونت کره سرا از طریق مسیرهای ثابت در پیو یا طی آن فضاها و اماکن عموماً مقدسی 

ن و یا گیاها های باروریها ممکن است فصلی و مقارن با دورهکنند. این آیینگاه طی می

 (. 190: 1390ی تاریخی را بازسازی کنند)بیتس و پالگ،سالیانه باشند، و یا رویداد

های ایرانی کهن رههای عزاداری و سوگ از پاها به خصوص آیینی ما، آییندر جامعه

و پویایی  گستردگیهای مدرنِ جهانی شکل گرفته که از و فرهنگ اسالمی و اندیشه
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هایی که در زندگی تأثیرگذاراند. آیینبخش وسیعی از رفتار ما مند بوده و بر خاصی بهره

قومی مردمان ایران زمین از دیرباز جایگاه مهمی داشته و حکایت از اهمیت این مقوله برای 

دزفول در شمال  شهرستان(.  برای مثال 94: 1390ایرانیان دارد)مرادخانی و قبادی،

فرهنگی، وجود آثار باستانی و مذهبی از اداور  -با تراکم جمعیتی، تنوع قومیخوزستان، 

همواره طی ، و اندیمشک ، شوشترشوشقرار گرفتن در میان شهرهای همچون و  مختلف

اقوام مختلف بوده است. این زیستی  هم از محورهای های گذشته مرکز تجمع و یکیدهه

باشیم که پیوسته با نمادهای هایی تنوع قومیتی سبب گردیده تا هر ساله شاهد برگزاری آیین

اند و به واسطه شرکت در آنها، برای مردم هر قوم حامل بار معنایی خاصیاند و همراه

که در بین قوم لر از آیین کُتل است ها، برایشان قابل فهم و درک هستند. یکی از این آیین

 های ساکن شهرستان دزفول رایج است. جمله بختیاری

 سرداران ،های عزاداری است که به هنگام خاکسپاری بزرگانآیین از آیین کُتل یکی

یر شاهد برگزاری اخ هایدهه طی با این حال شود؛برگزار می دالور مردان ایل بختیاری و

 طور این بختیاری ایل مردمان میان در هستیم. نیز عاشورا و اسوعاروزهای ت آن در

ا وندان او اسبی راند، بستگان و خویشااز دنیا رفته بزرگ مردانی که برای که پسندیده بوده

دهد که گویند. بررسی آثار برخی محققان نشان میمی کُتل 1آرایند که به آن اسبمی

گردد باز می« شانسیاو»یا « سوگ سیاوش»ین به ای این آیپیشینه تاریخی و اسطوره

 (. 1384؛ حصوری، 1351)مسکوب، 

ه و بر شناسانقصد دارد با روشی پدیدار پژوهشاین  با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده،

کُتل به تفسیر  ( مشارکت کنندگان در آیینLived Experienceی زیسته)اساس تجربه

یخی و ی تارهاست که پیشینهگویی به این پرسشپاسخواقعیت موجود بپردازد و به دنبال 

فراد چه اچگونه است؟  ی اجرای آنگردد؟ نحوهای این آیین به چه زمانی باز میاسطوره

  کنند؟ای از شرکت در این آیین دارند؟ آن را چگونه معنا و درک میتجربه
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 تحقیق پیشینة .2-1

 مهم ارکردک سه کاکاوند ایل میان در سوگ ( در پژوهشی نشان داده که1396قلی پور)   

 خست،ن اجتماعی. همبستگی و اجتماعی تمایزات برساخت حل منازعه، دارد: اساسی و

 هاینظام درون در که است زیادی منازعات بروز طوایف سبب و ایالت افقی ساختار

 نقش نشت کاستن در خاصی هایبا مکانیسم نیست. سوگ حلقابل مدرن بوروکراتیک

 گاهجای و متوفی نام طوایف، خواندن و باشکوه مراسمی طریق از سوگ دوم، دارد.

 الیم نمایش تمکن برای محلی همچنین دارد. نقش تمایزات برساخت در بازماندگان

افزایش  را اجتماعی همبستگی جبران مکانیسم و درونی الزام طریق از سوگ سوم، است.

ه های میدانی نشان دادند کستناد به منابع و پژوهش( با ا1393گیالنی و گیالنی )  دهد.می

در  ی سیاوش، به دست تورانیان، باعث ایجاد نوعی سنت عزاداریکشته شدن مظلومانه

 وی برگزاری آن در مناطق در کرد ایران شد که به سوگ سیاوش معروف است و نحوه

 شابهمی و ... آرای لرنشین یکسان است و برخی آداب عزاداری، مضامین شعرها، اسب

طالعه در پژوهشی نشان دادند آنچه که اهمیت م( 1391) قبادی و علی پورهستند.  

ا هفیتکند، آن است که با شناخت ظرکارکردهای مراسم و مناسک دینی را مضاعف می

راسم، مختلف متوان با برقراری تعادل و توازن میان ابعاد و کارکردهای مراسم دینی می

رآیی ش کاصر آگاهی و استدالل با احساس و عاطفه، راهی برای افزایمانند آمیختن عن

 (1387د )زامرشدی های اجتماعی یافت. مراسم دینی و نیز راهکارهای برای کاهش آسیب

یرند گکل میشهایی که در میان جوامع نتیجه رسید که نمادها و آییندر پژوهشی به این 

ز ش و اودار نیاز و ضرورت کارکردی خویها از یک سو نماهمیت کارکردی دارند. آن

ه از دالذا با استف ی میزان اهتمام و آگاهی مردم به آن نیاز هستند.کنندهسوی دیگر، منعکس

های پژوهش با مروری برتوان به تقویت هویت ملی اهتمام ورزید. ها مینمادها و آیین

 ر حالی کهداند ها پرداختهینصیف صرف آیها به توتوان پی برد که بیشتر آنانجام شده می

و با  یارینوشتار حاضر یک آیین)کُتل( را صرفاً از دیدگاه مشارکت کنندگان ایل بخت

 کند.استفاده از روش پدیدارشناسی مطالعه می
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 مالحضات مفهومی پژوهش. 3 -1

محقق خود را به گرفته، انجام کیفی رویکردیبا  حاضرپژوهش  کهاینبا توجه به   

بیین ت در زمینهپیش رو بیشتر  هایاز نظریهو  نکردهمحدود  شدهتعییننظری از پیش مبنای 

اش که بتوان به سادگی نادیده آیین موضوعی نیستاست.  شدهاستفاده  آمدهدستبهنتایج 

های مشخصی ها ممکن است کمابیش برای افراد و یا جوامع و گروهگرفت. برخی از آیین

 2هاکنند، و هوپیای مؤمن همیشه در آیین عشای ربانی شرکت میهمهم باشند؛ کاتولیک

کنند. انگیزی زمان، پول، و انرژی بسیاری صرف آیین میی شگفتدر طول سال به گونه

م م، باز همان را آیین محور درنظر نگیریاما حتی اگر خود را موجوداتی آیینی یا جامعه

 رشید.شد، درست مثل طلوع و غروب خوقطعاً با آیین در طول زندگی روبرو خواهیم 

، ، عبادت، رژه، جشنوارهالتحصیلی، فارغ، تولد، افتتاحیه، تشییع جنازهمراسم ازدواج

ا رها شخصیت ما های اجتماعی و شخصی ما نفوذ دارند. آییندر زیست جهان دادنهدیه

، هکنند کسل یا آور کنیم که نشاطو آداب و رسوم مختلفی را تجربه می ،دهندمی شکل

 ه معنایدن به آیین بهستند. اندیشی زوال، به رو یا خالقانه، توانمندسازانه یا استثمارگرانه

-10: 1397ماست )استفسون،زندگی جامعه و در آن ظرفیت و قدرت، کاوش در جایگاه

9.) 

و  د عقایددر آن واح»آیین ابزاری است که اجتماعات پیوسته  دورکیم به باور امیل

 ز ابعادها یکی اآییناو معتقد است که  .«کنندهای جمعی را خلق، تجربه و تأیید میآرمان

ر دها شها با اختیار کردن گروهی از ظوابط و نقیکپارچگی در جامعه است و در آن

کند. یویت مآورد پیوند اجتماعی یکپارچه کننده را تقچارچوب نظمی که به بیان در می

 خصوص ازداند که بهها را در حفظ نظم اجتماعی میکارکرد آیین در نهایت دورکیم

 (. 262: 1386کند)ریویر، طریق عاطفه و همبستگی تجلّی پیدا می
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ان ا به زمال رحاعمال آیینی این ویژگی را دارند که زمان »میرچا الیاده معتقد است که

ن با نه، چوکهنه و دیریای بود هر قدر دهند، زمانی که ناظر واقعهاساطیری پیوند می

 (.82: 1394الیاده،«)کنندبرگزاری آیین مورد نظر آن را یادآوری و تکرار می

یکی، معتقد است انسان شناس بلژ (Van Gennep این در حالی است که وان جنپ)

یگر ای حساس زندگی انسان که گذار از یک وضعیت به وضعیت دکه مناسک در لحظه

، چون تولدهایی همگیرند. تغییر موقعیتتثبیت این گذار انجام میگیرد به منظور انجام می

ه بای را ب ویژهاند که اشکال مناسها مهم بودهبلوغ، ازدواج، مرگ چنان در زندگی انسان

 د: اولی قابل تفکیک را مشاهده کراند. وی در مناسک گذار سه مرحلهوجود آورده

یا « وبارهپیوند د»و سوم مرحله  « گذار» گذار، دوم مرحلهپیش»یا « گسست»ی مرحله

-ه را میه مرحلسهای گذار ما هر به باور وان جنپ هر چند در بسیاری از آیین«. پساگذار»

رگ، ماسم بینیم اما به شدت هر مرحله بنا بر نوع منسک متفاوت است، چنان که در مر

 هار آنتری بتأکید بیشی نخست، و در مراسم تولد، مرحله دوم قدرتمندتر هستند و مرحله

 (.261: 1398فکوهی، شود)انجام می

ایی با ترک معنها و مراسم دینی در یک بافت مشاجرای آیین گیرتز،به اعتقاد کلیفورد 

د که آینر میشماها بهرفتار دیگران قرار دارد و از این جهت عواملی مؤثر در زندگی انسان

ها رهها و اسطوبه باور او آیین .(:42004Geertz:) بخش هستندمعنادهنده و جهت

ماعی را های اجتاند، اما نه به این دلیل که نظم اجتماعی و مهمتر از آن جهان بینی گروهمهم

عیت اخت واقرای شنبسازند و به مردم الگویی نمایند؛ بلکه به این دلیل که آن را میباز می

یتانیایی انسان شناس بر (Mary Douglasداگالس)مری (. 16: 1387دهند)رود نبولر،می

د ها را بایگروهی از مناسک، به ویژه مناسک گذار و مناسک شبیه به آنمعتقد است 

« دیعا»ت هایی برای کاهش تنش و ایجاد آرامش برای بازگشت به نظم و موقعیمکانیسم

 (. 264: 1398)فکوهی،تلقی کرد

اعتماد ما را در روابط اجتماعی اطمینان و نیز بر این باور است مناسک  گافمن گاروین

هایی را برای ما ند. در واقع اهمیت و ارزش مناسک در این است که فرصتنکحفظ می
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ورد تا مشروعیت موقعیت را در ساختار اجتماعی تأیید کنند. در واقع مناسک آبوجود می

ای نوعی سازوکار گمارشی است که از طریق زیردستان اجتماعی تا حد زیادی موقعیت ه

کنند. میزان مناسک موجود در جامعه، مشروعیت ساختار یید میأباالتر فرادستان شان را ت

مناسک به افراد  ن و منزلتی که از طریقأکند. زیرا شاجتماعی آن جامعه را منعکس می

-می عهده بر افراد  هایی است که آنای از منزلت نقششود، همچنین نشانهارائه می

 (.336 :1389گیرند)ریتزر،
 

 پژوهش روش. 4-1

با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شده است. در پژوهش پژوهش حاضر 

ای از پیش رود و فرضیهها به کار نمیهای آماری برای تجزیه و تحلیل دادهکیفی، روش

ی جامعه.  (Glaser& Strauss,1967)مشخص برای آزمون وجود نخواهد داشت

-در این آیین شرکت کرده 1398تا  1394های سالاست که بین  ادیشده، شامل افرمطالعه

گیری نمونه و روشی عمیق، مصاحبهاند. گردآوری اطالعات با استفاده از فن 

های ( انجام شد. با توجه به ارتباط حجم نمونه در پژوهشPurposive Samplingهدفمند)

ها ها، تا اشباع دادهند مصاحبه با نمونه(، فرایData Saturationها)کیفی با سطح اشباع داده

-(رسید. بنا بر مالحظات اخالقی، مصاحبه1نفر )جدول  17ادامه پیدا کرد و نهایتاً به 

ی آن، ضبط شوندگان در جریان اهمیت و اهداف تحقیق، اختیار در انجام مصاحبه و ادامه

احبه در اختیار افراد هایشان قرار گرفتند. تالش شد تا حد امکان فضای مصو ثبت صحبت

ی زمان برگزاری آیین ها با سؤاالت باز عمومی دربارهمورد مطالعه قرار گیرد. مصاحبه

های تکمیلی و غیرمستقیم، برای تشویق و دستیابی به شروع شدند. سپس، به پرسش

میانگین ها به زبان بختیاری، انجام شدند، و پرداختیم. تمام مصاحبهتوضیحات بیشتر می

-مشارکت ها ابتدا اظهاراتداده وتحلیلتجزیه برایدقیقه بود.  45انی انجام هر مصاحبه زم

-مطالعه  و شنیده دقت با محقق توسط بار چندین شد، سپسسازی کنندگان ضبط و پیاده
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 خط به خط هامصاحبه متن متن، در موجود کلیدی مفاهیم و هاجمله شناسایی شدند. برای

شد و کدهای اولیه  داده کد یک کلیدی یکلمه یا جمله هر به و یبررس کلمه به کلمه و

شدند تا طبقات اولیه شکل بگیرند. این مفاهیم مجدداً در هم مشابه در یک طبقه جای داده 

-ها، مؤلف پرسشهای اصلی را تشکیل دهند. با توجه به این مقولهگردیدند تا مقولهادغام 

کنندگان را از شرکت در این آیین قرار ی مشارکتتجربههای تحقیق را ارزیابی نموده تا 

ها ترتیب، پس از آنکه مؤلف، دادهبدینشدند. ها توضیح داده و تفسیر مقوله سپس، دهند.

ی پژوهش کرد به کمک یکی از همکاران با تجربه در زمینهبندی میرا کدگذاری و طبقه

ها و شد و سرانجام، چندین بار نوشتهکیفی، میزان دقت در مورد کدها و طبقات بررسی می

شده مورد بررسی ها برای اصالح و اطمینان از صحت مفاهیم و مقوالت شناساییبندیدسته

کنندگان گرفت. درواقع، درگیری مداوم محقق با میدان مطالعه و مشارکتقرار می

ها از متن مصاحبه آمدهدستتأییدکننده اعتبار تحقیق و همچنین، تأیید مفاهیم و مقوالت به

ی دهندهکنندگان )کنترل یا اعتباریابی از طریق اعضاء( نشاناز سوی سه نفر از مشارکت

 ها و نتایج تحقیق بوده است. تأییدپذیری داده

 کنندگان در پژوهش مشخصات جمعیت شناختی مشارکت: 1جدول 
 وضعیت اشتغال  سطح تحصیالت وضعیت تأهل سن ردیف

 بازنشسته سوادبی  متأهل 60 1

 مغازدار ابتدایی متأهل 54 2

 معلم لیسانس مجرد 39 3

 بازنشسته بی سواد متأهل 65 4

 کارمند لیسانس متأهل 50 5

 کشاورز ابتدایی متأهل 52 6

 کارگر بی سواد متأهل 41 7

 قصاب ابتدایی متأهل 45 8

 معلم لیسانس متأهل 40 9

 کشاورز  ابتدایی مجرد 36 10

 مکانیک دیپلم متأهل 47 11

 دانشجو  فوق لیسانس مجرد 28 12

 کاشی کار راهنمایی متأهل 33 13

 آرایشگر دیپلم مجرد 43 14
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 نگهبان دیپلم مجرد 26 15

 معمار لیسانس متأهل 55 16

 دامدار  دیپلم متأهل 48 17

 

 بحث و بررسی .2
 ایی تاریخی و اسطورهپیشینه. 1-2

شده  برگزار سیاوش سوگ هاآن در که نیز اماکنی است و آیین نام «سیاوشان»  

 سمرقند در درحوالی شده کشف یدیوارنگاره آیین این یادگار تریناست.کهن

 نمادین یپیکره یا سیاوش نگاره است. این میالد از پیش قرن سوم به مربوط و تاجیکستان

 که دهدمی نشان کشند،می دوش بر را آن نیز ایعده مانند که حجله عماری یک در را او

-آمده گرد آن پیرامون سر و روی زنان بر و گریان دریده، سوگوار گریبان زنان و مردان

ی دوره از ویژه به مرکزی، آسیای سراسر در او آیینی ستایش و سیاوش سوگ اند. آیین

 نسیاوشا تاریخ آثاری مانند در روس، تولستوف، محقق داشته، که اهمیت چنان هخامنشی

با  سرزمین این تاریخ تمدن در دوره یک از (1947)باستان خوارزم و(1945) خوارزم

( بر این باور است 1384حصوری) .(157-158: 1393کند )قائمی،می یاد «سیاوشان»عنوان 

که آثار برگزاری سیاوشان را روستاهای سیاوشان در تمام ایران، مسجد سیاوشان در شیراز 

شواهدی آشکار »توان دید. ین عشایر تا غرب کردستان، میهای سیاوش در بو آیین

حکایت از آن دارد که سیاوش نخست اسب بوده و از آن جا که آثار آن مخصوصاً در 

آیین تدفین مردگان بارزتر است، به اعتقادی توتمیک تعلق دارد. در اوستا سیاوش همان 

انت کشته شده فرزند کاووس و پدر کیخسرو است که در روایت اوستا به خی

( سیاوش برای فرزندش 4(. در روایات ایرانی)مثالً در شاهنامه29: 1384حصوری،«)است

کند و گذارد: اسب، نیزه و زره. سیاوش به اسب خود وصیت میکیخسرو، سه چیز باقی می

ی وفاداری به توتم و نگهداری آن است. یعنی سپارد. حال، اسب نشانهکیخسرو را به او می

بخش دیگری از سیاوشان، خواسته شده که یکی از فرزندانش را محافظت کند.  از توتم
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هایی در ای است معروف، اسطوره مرگ و زندگی، پژمردن و بهار کردن که نمونهاسطوره

 این داستان دارد. در آمریکای جنوبیچه در های دیگر چه در آسیا، چه در آفریقا و آیین

خزان کامل )مرگ سیاوش( و بهار پس از آن )تولد کیخسرو پس از مرگ سیاوش( و نیز 

د)همان: شوی خزان( و زنده آمدن او )بهار( دیده میرفتن سیاوش به درون آتش )به نشانه

44-43.) 

 . چگونگی اجرا2-2

 است؛ دالورمردان ایل بختیاری بزرگان و برای های عزاداریآیین از بخشیاین آیین   

در  که است مرسوم چنین معموالً کنند.فوت می ایحادثه اثر بر یا نبرد و و جنگ در که

-کتل می آن اسب آرایند که بهاسبی را می جنازه بستگان و خویشاوندان متوفی تشییع روز

 است صورت شود بدینکُتل که توسط افراد مسن و با تجربه انجام می بستن نحوه .گویند

 را رزمی متوفی تجهیزات و وسائل کنند، سپسابتدا اسب را با حنا و سرمه آرایش می که

 کنند. سپسمی آوری فشنگ، چکمه جمع قطار و گرز شمشیر، تفنگ، کمربند، همانند

هفت رنگی بر  ایپارچه آن از بندند. بعدمی زین آن بر تمیزکرده، خوب کُتل را اسب

اندازند که به دامنش سکه دوخته است و پس از آن دستمال سیاه روی گردن اسب می

 آن نباشد. پیدا و برگ زین از مقدار هیچ که ایگونه به کشند؛می اسب بر روی رنگی

اسب  روی بر خشک کاه مقداری با ههمرا سابقاً خشک شده گل یا گالب مقداری گاه

 روی بر را فشنگ قطار بسته، به زین هم روبروی را شمشیر و تفنگ آن، از پاشند. پسمی

 آبی قرمز، سبز، زرد، هایرنگ به بیشتر رنگین، هاییپارچه کنند. همچنینمی آویزان آن

 بسته ینیرنگ هاینیز منگوله اسب افسار بر شود.انداخت می اسب گردن بر سفید و

-شده را به این شکل و به آرامی به مافگه می کتل اسب این از شود. پسمی

آن را  نشینان کوچ و (. مافگه در اصل بنای یادبودی است که عشایر57: 1378)مددی،5برند

 کرده، که فوت محلی همان در را فوت کرده او کوچ هنگام آنان که به از به یاد شخصی

مرحوم، سکویی سنگی به نام  چادر سیاه نزدیک در اصلی، قبر عوض در کنند،  دفن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 آن جمع گرد بر عزاداری و فاتحه قرائت جهت بازماندگان تا کنندمی بنا« مافگه»

 (. 52: 1388دند)ارشادی فارسانی، گر

 . تحلیل نمادشناختی آیین کُتل:3-2

رگ و مورد های متفاوتی در ماسطوره و ها، مناسک، باورهاآیین ایدر هر جامعه  

ه با خرد تناسبهر کدام از این جوامع مجهان پس از آن و نحوه برخورد با آن وجود دارد. 

پردازند. یکی از شان میای خاص به تدفین و سوگواری درگذشتگانفرهنگ خود به شیوه

ر همه د ی کهاسب آیین، این در ایل بختیاری است. در «آیین کُتل»ها، برگزاری این شیوه

یش بیندازند بر رو رنگ سیاه ایبایست پارچهوجود داشت طبق رسم میرد متوفی فزندگی 

ریخ در طول تا اسب که نماد وفاداری و نجانب است. کنند را اجرا آیین کُتل اصطالح به و

 امام ، اسبسیاوش)شبرنگ( همواره نقش مهمی در زندگی قهرمانان داشته است. مثالً اسب

سبی که اقهرمانی هستند.  نماد وفاداری و رخش(، همگیو اسب رستم) حسین)ذوالجناح(

 اج به هم که آثار شیر و گرزو شم شود و تفنگداده می ای خاص با حنا زینتبه گونه

 و حماسی گذشته به را اند و ماسلحشوری نمادها عالمت اند.اینمانده از قهرمان

 دهند.می مان پیونداساطیری

، آرایش نکردن و ریش گذاشتن 6یدن گیسوی زناناسب، بر دم در این آیین بریدن

 زنان این گیسوی بریدن با کن را مقایسه اسب دم بریدن مردان رسم است و باید اجرا شود.

 اسب دم بمیرد، بریدن باید هم او اسب قهرمان، مرگ از هستند. گویی پس چیز یک دو

 از خطری بی اداوست. بریدن دم اسب و بریدن گیسوی زنان، نم اسب مرگ از نمادی

 بمیرند. بریدن باید او هم مادر یا او و زن اسب قهرمان، از مرگ خودکشی هستند. پس

 که قهرمان گویی 7کنند.می ندارد مرگ را نمادینه خطرجانی اسب که دم گیسو، و بریدن

شده  ناقص امور نیست و وضعیت هماهنگی در کار کمالی و زیبایی و رفته است و دیگر

 اختالل دچار عادی امور نظم که است. زیرا و آشوب اختالل ها نشانهاین همهاست. به نظر 
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 وارونگی است؛ و نشان دهنده همین زین اسب هم گذاشتن است. برای مثال بر عکس شده

 آشوب رسیده است.  به نظم از چیز همه قهرمان مرگ هستی است. لذا با

 . استخراج و تحلیل مقوالت: 4-2

ول با اکن دزفدر ایل بختیاری س کُتلدف تحلیل پدیدارشناختی آیین نوشتار حاضر با ه 

 ر مفهومچها ها، بیست ورویکرد کیفی انجام شده است. در فرایند تحلیل و کدگذاری داده

-م، مقوالت به، مفاهی2بندی شدند. جدول شماره استخراج شد که در قالب پنج مقوله دسته

 دهد.  آمده را نشان میدست

 هامفاهیم و مقوله: 2جدول 

 مقوالت اصلی مفاهیم

 پذیرشیت تعلق مکانی، ، تقوگراییجمعیتعهدپذیری، تأییدپذیری، 

 رسوم، اجرای آیین

 جویی هویت

 وحدت بخشی  کهای مشترزادیی، ارزشوفاق، عاطفه جمعی، پیوند بین نسلی، تنش

 ه  مشارکت خودانگیخت ، همیاری، حمایت شدن کار، رضایتمندیتقسیم

 معنابخشی به زندگی  نفس، احساس خوشبختی، قربانی کردن، افزایش اعتمادبهاحساس آرامش

نان بخشی، صبر و بردباری، فداکاری و شجاعت، تاب آوری، اطمیتسلی

 قلبی

 پذیری تحمل

 یجویهویت  .1-4-2

با  ،هایناز طریق آیهای مختلف است. افراد هویت اجتماعی محصول تعامل میان گروه

ی قاید براها و عیهویت و نقطه اتکای ثابتی در بحبوحه ناسازگاراند و هم در کنش متقابل

را  ییجو شناخت خود، احساس هویت و بدین وسیله، با کمک به آورندمیفراهم  خود

-شتش باوردازندگی، با نمایی هادر مواجهه با دشواری کنندگان. مشارکتکندایجاد می

آن  ابند و کشعائر مذهبی نوعی تجدید میثاق با ایمان قلبی خویش میهای خود در قالب 

  .کنندمی احساس آرامش

کند تا با تعهدی که افراد نسبت به هم دارند به کنندگان کمک میها به مشارکتآیین

فرزندان خود آموزش دهند که در آیین و مناسک بین خود و اقوام دیگر تبعیض قائل نشده 
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-ساله و کشاورز می 36 1رابطه محمدلف و به همدیگر کمک کنند. در این و در امور مخت

کنم. همون جوری که خانواده من از کودکی با پدرم در این مراسم شرکت می» گوید:
گیرم و در ها را میکردم. من االن دیگه افسار یکی از اسبگفت حتماً باید رفتار میمی

 «.من هم تو این مراسم هستیم که نشان بدمچرخانم. برا اینمیدان می
در پرتو  که و دیگران در متن جامعه اشاره دارد خود رابطه میان بـه هویت اجتماعی

ها آرمان از یبرخوردار مشترک، و میراث تجربیات گیرد.شکل می تعامل افراد با یکدیگر

. در بخشدجمعی مییت به افراد هوها شرکت در آیین تر از همهو باورهای مشترک و مهم

دوست دارم  شرکت در این آیین سنتی را» :گویدساله و آرایشگر می 43این رابطه حسین 
ا نیز رادتم رم و اکنم که سهمی در آیین دارچون معتقدم با این کار به دیگر افراد ثابت می

 «. دهمبه خانواده متوفی نشان می

لف در راز وجود و حضور اقشار مختبکنندگان اسبابی برای اآیین کُتل برای مشارکت

ر کم و اندک های ابراز هویت افراد بسیاهای که راهمیان جمع است. به خصوص در جامعه

 ه. چنانکباشد تواند امکانی برای ابراز وجوداست و هر راه برون رفتی از این وضعیت می

من و ، شودیع مشرو وقتی این مراسم» نمود: بیان ی خودساله و معلم در مصاحبه 39علی 

این  در .یمدبنجام برای برگزاری مراسم ارا تا تدارک الزم شیم ه جمع میمحلدوستام در 
ن و شان دادنبال بین هر کسی با هر سن و سالی در این مراسم مشارکت داره و به نوعی به دن

   .«ابراز وجود خود است
جویی در ارتباط است،  ی هویتبه عنوان مفهومی که با مقوله« تقویت تعلق مکانی»

شامل حس وطن دوستی و نوع دوستی نسبت به شهر و محل زندگی در بین 

های بزرگ و کنندگان شرکت در آیینباشد. از نظر مشارکتکنندگان میمشارکت

                                                           
 بنا بر مالحظات اخالقی، در این پژوهش از اسامی مستعار استفاده شده است.. 1
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ساله و  55کند. در این خصوص محمدعلی مشترک حس تعلق به زادگاهشان را تقویت می

کنم ولی وقتی بفهمم یکی از بزرگان فوت کرده خیلی تهران زندگی می»گوید: معمار می
 «. سریع به زادگاهم میام تا در جمع فامیل قرار گیرم

ا و هی شیوهطور کلو به ها، ترکیبی از اعتقادات، باورها، آئینایجامعهفرهنگ هر 

 و طی طول تاریخ توسط پیشینیان ساخته و پرداخته شده الگوهای زندگی است که در

وهای ظ الگو موجب تداوم و حف شده، جامعه پذیری از نسلی به نسل دیگر منتقلفرایند 

هم دین فرافرصتی برای وال شرکت در این آیین شد.بااجتماعی و فرهنگی در جامعه می

ت در ، شرکآورد تا فرزندان خود را با آداب و رسوم پیشینیان آشنا کنند. همچنینمی

دان فرزن از آن به عنوان یک کالس آموزشی برای ها فرصتی برای والدین است تاآیین

قعی نین مواچدر  خود استفاده کرده و آنان را با آداب و رسوم آشنا کرده و یاد بگیرند که

وید که: گساله و بازنسشته در این خصوص می 65کاظم  چه واکنشی از خود نشان دهند.

ا در تبرم یمپسرام رو با خودم کنم من هر وقت در مراسم سوگ اقوام )کُتل( شرکت می»»
ی( گان محلازنداین مراسم شرکت کنن و تا ببینن که چطور اقوام دیگر همراه با توشمال)نو

 گیرن واد میها تو این شرایط آداب و رسوم را یبرا عرض تسلیت میان. چون معتقدم اون
رض را عو باگر روزی من نبودم خودشون بتونن با دیگر اقوام و طوایف هماهنگ بشون 

 «. ها شرکت کننلیت در مراسم اونتس

 وحدت بخشی . 2-4-2

سبب پیوستگی  ،دهندانجام میها شرکت در آیینمناسکی که افراد به هنگام  اعمال و

. در میان اعضای ایل دوشمی آنانکردن  سو هم نسبت به یکدیگر وها آن و اعتقادات افکار

های مختلف همچون آیین کُتل برگزاری آیینبختیاری ساکن شهرستان دزفول به هنگام 

ها به دهند که سبب نزدیکی آنهای را تشکیل میطوایف مختلف با همدیگر گروه

 مراسم اینهرگاه »گوید:ساله و مغازه دار در مصاحبه خود می 55یکدیگر است. رمضان 
شن همه با هم کند از کدام طایفه و عشیره بافرق نمیاهالی محله همسایگان و ، شهمی شروع
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ام که کنن. حتی خودم دیدهی برگزاری مراسم میجمع میشن و وسایل و لوازمات را آماده
  .«کسانی که با هم قهر بودن در حین برگزاری آن با هم آشتی کردن

د، شوی مورد مطالعه مییکی دیگر از مفاهیمی که موجب وحدت بخشی در جامعه

لی دورکیم، احساسی را که در میدان تعامست. ( اCollective Emotion)عاطفه جمعی

ناسک  طی ماکثراً ،، عاطفه جمعی عمیقاو به باورنامد. می آید، عاطفه جمعیبه وجود می

و  ازکیا)دشومی جمعی همبستگیتحکیم  بآید و بدین نحو موجبه وجود می جمعی

 واطف مناسبغیب عهایی را برای ترها غالباً موقعیتمناسک و آیین (.1380:180غفاری،

 آیین ضای ایل بختیاری برگزاریآورند. در بین اعکنندگان به وجود میدر بین مشارکت

رکت های گذشتگان، نوعی مهرورزی متقابل در بین مشاکُتل عالوه بر نمایش سنت

رم همیشه با پد» :گویدساله و دانشجو می 28آورد. در این رابطه مظفر کنندگان به وجود می

م به وانستکنم که تکنم. بعد از تمام شدن مراسم خدا را شکر میرسم شرکت می در این
  «.لطف او همانند دیگر اعضای فامیل و دوستان در این مراسم شرکت کنم

متنوعی که در  هایها و آیینرا دارد. بخش های مختلفتوان تجمع نسل مذهبی مراسم

 مختلف هایبرقراری ارتباط بین نسلوجود دارد سبب تماس و تجانس و  هااین مراسم

ن یببه خصوص در  توان به راحتی مشاهده کرد.. این مهم را در ایل بختیاری میگرددمی

ه حد کی بمحله ها و طوایف مختلف که در زمان برگزاری آیین کٌتل این پیوند و نزدی

مراسم همه تیپ در این »گوید:کار میساله و کاشی 33رسد. برای نمونه رضا باالی خود می
های خردسال ... بارها دیدم که برخی از بینی، پیر و جوان و نوجوان حتی بچهآدم می

اقل ا که حدماه کوچکترها در مورد مسائلی از بزرگترها سواالتی کردن. این خیلی خوبه برا
 «. های جوانترها آشنا بشیم اون هم تو همچین رسومیبا خواسته

ایجاد شرایط برابر و یکسان برای همه افراد مشارکت کننده،  های دینی بادر واقع، کنش

کنند و بزرگداشت شعور جمعی ها تقویت میروح تعاون و مددکاری اجتماعی را در آن

» گوید:ساله و کشاورز می 52در این رابطه جعفر توصیف مناسبی برای این حالت است. 
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های یگر مشکالت و درگیریهای خود با همدبر سر زمیندزفول طوایف مختلف ساکن 

-ام که وقتی یکی از بزرگان طوایف فوت کرده همه کدورتملکی دارند. بارها شاهد بوده

 «.ها را کنار گذاشته و در این آیین شرکت کرده و همه اختالفات را به فراموشی سپردند

ا رها نآهای سوگواری ممکن است در ظاهر برای مردمی که بنابراین شرکت در آیین

رکرد ند کاتواندهند چندان سودی نداشته باشند، اما در واقع این مناسک میانجام می
کمک  روهیگردی و یک ساختار بنیادی همبستگی گروهی داشته باشند و به ادغام رفتار ف

 کنند.

 خودانگیخته  . مشارکت3-4-2
ه تواند خصلت خودانگیخته داشتگیری میمشارکت به لحاظ نقطه شروع و شکل  

 اد یکدر مشارکت خودانگیخته مشارکت به صورت خودجوش و نهادی در بین افر باشد.

 شودیوب مجامعه وجود دارد. این نوع از مشارکت در واقع نوعی قرارداد اجتماعی محس

های خود ناییهای خود را برای شکوفایی تواهمکاری داوطلبانه، کوشش باافراد  که در آن

ر دپذیری  لیتمسئو کنند. در این حالت، افراد معموالًراز میبه نفع سازمان یا جامعه اب

ر این رابطه دساله و قصاب  45بهرام  دهند.راستای منافع دیگران را در اولویت قرار می

ا شام خواهیم برای شرکت کنندگان نهار یدر زمان برگزاری این رسم وقتی می»گوید: می
م تقسیم ن را در بین مردآماده شدن غذا، آ کنم. بعد ازدست کنند من هم بهشون کمک می

 «.کنیم. من این کار را  از روی اخالص انجام میدممی
ریه ا تجرآیین ابزاری است که جمع به وسیله آن عقاید جمعی خود را خلق و آنها »

معنا  ابزار رسند و توامان درکند و در این فرایند است که ذهن و جسم به وحدت میمی

ر وقت در ه»گوید:ساله و نگهبان می 26(. منصور15: 1387رودنبولر،«)دکننمشارکت می

هایم ا عمویکنم همانند افراد مسنی همچون پدر و مادر آیین سوگ بزرگان ایل شرکت می

م و با کنمی که در جمع همتبارانم هستم احساس رضایتکنم ولی از اینگریه و زاری نمی

  «.مه دارام دیدار تازینی از آنها دور بودهاعضای فامیل که به دلیل زندگی شهرنش
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یگر یکد منطبق بر و رفتارهایشان را همسو، با باورهای دینی مشترککنندگان مشارکت

-انگیزه .کننداد میامید ایج بخشند، لذا انگیزه وباورها هدف میبه واقع  در؛ دهندانجام می

این راببن .رندبه دنبال دا اف رادهنیروهایی هستند که شوق رسیدن به ا، مردم نظر ها از

 و دهدیم پیوند ه همها را باهداف انسان انجام اعمال مشترک، هدف مشترک و نداشت

امدار دساله و  48در این رابطه موسی  شود.می نآنا همیاری و همکاری بیشترسبب 

 را بان از بزرگان آ اسب اصیلی دارم که دوستان و همتبارانم به وقت مرگ یکی»گوید: می
ه دور نوازند من اسب را بکنند. وقتی نوازندگان ساز چپی میپارچه و تفنگ تزئین می

م چرخانم. با این کار حس خوبی بهم دست میده چون که با کمک من مراسجایگاه می
 «.بهتر برگزار شده...

 رند بای طوایف در آن مشارکت داهای جمعی که همهبه این ترتیب برگزاری آیین

ین ی صمیمانه در بها موجب همگرایی و رابطهه ماهیت گروهی این آیینتوجه ب

ودانگیخته است. شود. و این خود گامی مهم در جهت مشارکت خکنندگان میمشارکت

 .. پسر عموهاپدرم فوت کرده بود .»: ساله و مکانیک در مصاحبه خود بیان داشت 47اصغر 
خوب  یم .برای برگزاری مراسم خرج کرد و دیگر فامیل  بانی مجلس ختم شدند ...خیلی

دم حس ار آکطبق رسم هر کسی در حد توانش  پول داد که ما بهش میگیم سرباره. با این 
 «. می کنه همیشه حامی داره

های بدینسان اهمیت و ارزش کار گروهی به خصوص در شهرهای که از قومیت

عضای ایر اچون اعتماد به س هاییمختلفی تشکیل شده، در این است که مبتنی بر بنیان

داف و ح اهگروه، احساس دِین، وظیفه و تعهد نسبت به دیگران، پذیرش مسئولیت و ترجی

افتخار و  رسد،بمنافع جمع بر اهداف و منافع فردی. کارگروهی، آنگاه که به نتیجه مطلوب 

 کند.حس خوشایند موفقیت را نصیب همه می
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 . معنا بخشی به زندگی: 4-4-2
خود  یتهعنا بخشی به زندگی یعنی تفسیری وجودی که افراد از تمام تجارب زیسم  

-اهم میین فرعدالتی، شر، سردرگمی و ... در قالب نظمی نماداعم از رنج، خوشبختی، بی

-رکتسازد. شپذیر میای که کل هستی را در طرحی هدفمند توجیهآورند، به شیوه

نگی را ادهای فرهها و نمآییندلبستگی به کنند که میها، فرایندی را طی کنندگان در آیین

 تر مک ای دینی،معتقد به باوره که افراد طوریه بکند. کنندگان بیشتر میدر بین مشارکت

دوست »  گوید:ساله و  معلم می 40که اکبر چنان حوادث زندگی هستند. در معرض خطر

 که وقتی طوریهام اثر داره بروحیهدارم که در این مراسم حضور داشته باشم چون بر روی 
 «. کنممراسم تمام میشه و به خانه میام احساس سبکی و آرامش می

شه که همییناکنند، ق مییجامعه تزرافراد را به و اعتماد به نفس ها روح امید ینیآ

 ذهبی رامونی و به نوعی شادمانی در ؛ وتوان تالش کردای وجود دارد و برای آن میآینده

اخت ر گرو شندیافتن معنا در زندگی است که این مهم منوط به  .گرداندباز می افراده ب

 ی هستی است.شناخت خود به عنوان جزئی از این مجموعه خالق و هستی و

 ترکم کنند،آن شرکت می درکنند که وقتی احساس میکُتل  کنندگان در آیینمشارکت

عتماد ابرای آنان کارکردی همچون افزایش زیرا  حوادث زندگی هستند. در معرض خطر

وقتی در مراسمی »گوید: ساله و کارگر  می 41به نفس به همراه دارد. در این رابطه محمود 

... با  افتمکنم به یاد صبوری و تالش های  متوفی در زندگی  میبه این عظمت شرکت می
  «.شهدفم بیشتر میشه و تالشم برای رسیدن به هاین یاد، امید در دلم زیاد می

پدید مان یی است که خودمان در ذهنهاناخوشیو  هایگاهی وجود ما لبریز از خوش

سازند. ها هستند که زندگی و تعاریف ما را میها، حاشیهدر واقع خیلی وقت ایم.آورده

در هی وگرو بط پرمعنا رواشتن در دابعضی وت، ثرد را در خوه آل یداد افراز ابرخی 

تواند ای است که آدمی میهای سوگواری به گونهماهیت آیینبینند. میدیگران  کمک به

ساله و کارمند  50نگرش خود را به مفهوم خوشبختی را ارزیابی کند. در این رابطه ابراهیم 

آید. وقتی در این مراسم شرکت مرگ حق است و دیر یا زود به سراغ همه می » گوید:می
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توانم دهد که هنوز فرصت زندگی دارم و میبه من دست میکنم احساس خوشببختی می
 «.برای رسیدن به آرزوهایم تالش کنم

ت به طر از زندگی افراد دسخهای سوگ برای دفع بال و کنندگان در آیینلذا مشارکت

ساله و  60م زنند. هاش( گوسفند میSacrificeای از جمله قربانی کردن)اعمال پیشگیرانه

ند قربانی ما همیشه در چنین مراسمی گوسف»: گویدی خود میصاحبهبازنسشته در م

  «.شهیمکنیم. چون معتقدیم با این کار موجب دفع بال و دوری خطر از زندگی طایفه می

 پذیری . تحمل5-4-2

ها و خوشی کنار زندگی درکُتل بر این باور هستند که  کنندگان در آیینمشارکت   

ایمان  ریموجب شکل گی شرکت در این آییندارد. هایی هم سختیها و ها؛ رنجشیرینی

یز ه رستاخببا اعتقاد  گرداند وها، آن را شیرین میو با تفسیر درست تلخی شودمیدر انسان 

ل اعآفریدگار مت رسد،ناحیه طبیعت یا دیگران به انسان می باور دارد هر درد و رنجی که از

» گوید: علم میمساله و  40در این رابطه اکبر خواهد کرد. ای دیگر آن را جبران به گونه
مک. یا پیا نامه یی طوایف رو برا مراسم تشیع و خاک خبر کنیم. اون هم به وسیلهباید همه

 ما فوت ییفهبرگزاری هم طبق سن و جنس متوفی فرق داره. مثالً وقتی یکی از بزرگان طا
ن و مه مرداهکنیم. بعد همراه با ساز چپی میکنه طبق رسمی قدیمی برایش اسب کُتل می

ه روحی کنن. چون این کار به صورت داروی مسکنی برایزنان طایفه گریه و زاری می
برای  ،و مراسم هاآیینها با گردهم آمدن در انسان افزون بر این،«. افراد داغ دیده است

شده  تثبیت هایا و هدفهآورند و از این طریق، ارزشهمدیگر حمایت و تسلی به بار می

ن اسب در سوگ که چندبار شاهد کُتل کردساله و بازنسشته  60هاشم  کند.را پشتیبانی می
ردیم. کرگزار بزمانی که عمویم فوت کرد برایش رسم کُتل را »گوید: بزرگان ایل بوده می

مویم ع ینهبعد از مراسم تشیع جنازه تمام آشنایان و وابستگان جهت عرض تسلیت به خا
 «. تر میشه آمدن. با این کار صبر و تحمل انسان در درد و غم آسان
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یان نزله بمای دسته جمعی انجام دادن، به گرد هم آمدن افراد و کاری را به گونه 

ی در آیین کُتل اسب و ابزار جنگاحساسات مشترک در قالب یک کنش جمعی است. 

ر اشعا آید واوست به نمایش در میمتوفی که نمادی از دالوری و شجاعت و فداکاری 

ت ل شرکشود. این مراسم روحیه از خودگذشتگی را در دحماسی در مدح او خوانده می

خودش  که درساله و کشاورز در حالی 52جعفر کند. در این خصوص کنندگان زنده می

ا بکنم. همیشه در این آیین جمعی شرکت می: »گویدکرد، میرا برای مراسم آمده می

ان ، که نشو دیدن ابزار جنگی مانند تفنگ و شنیدم اشعار حماسی در این مراسم شرکت
 «. هد دکند راه آنها را ادامه ی  ازخودگذشتگی بزرگان طایفه است آدم  سعی میدهنده

به ی تحمل پذیری ( به عنوان یکی دیگر از مفاهیم مقولهResilience)آوریتاب 

ای، حرمت بلههای مقاهایش برای غلبه بر تنش، داشتن توانایییاطمینان فرد به توانای معنای

ش فزایهای فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را اخود، ثبات عاطفی و ویژگی

-ت میکنندگان، این اجتماعات برای آنها امنیاز نظر مشارکت دهد تعریف شده است.می

و  رامشآ وردنآ وجودب، در امان بودن ،ات جامعهبه معنای رهایی از خطر ی کهامنیتآورد، 

این  کنم مراسمفکر می »: گویدساله و دانشجو می 28در این رابطه مظفر  آوری است.تاب
م که بینچنینی در کاهش فشارهای زندگی خیلی مهم باشن. چون وقتی این جمعیت را می

یشه د مایجا چگونه در برگزاری آن به همدیگر کمک می کنند یک حس اطمینانی در دلم
ر کنم رگزابکه  اگر روزی برای من هم مشکلی پیش بیاید و یا بخواهم چنین مراسمی را 

 «.شودکنند و تحمل مشکالت برایم راحت میتمام و ایل و تبارم به من کمک می

 

 گیرینتیجه .3

ای وجود دارند. ها به عنوان بخش مهمی از فرهنگ در هر جامعهمناسک و آیین

های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی و اعتقادی جامعه ها به ویژگیبرگزاری آن

را در حیات اجتماعی جامعه ما از دیگر ها و آیین مناسکاین چه که  آنبستگی دارد. 

خاصی که در شکل برگزاری و  هایی، بلکه ویژگیهاآنسازد، نه وجود جوامع متمایز می
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باشد. عالوه بر این، نحوه انتقال به فرهنگ ها میه در آنهای به کار رفتنوع نمادها و نشانه

 و فردی هایها در کنشآفرینی آن و نقش گذاری،تأثیر قدمت، جدید، تنوع، دیرپایی و

 پژوهش حاضر به دنبال تحلیل پدیداردر این راستا  .نیز مزید بر علت است اجتماعی

کنندگان ایل بختیاری در شهرستان ی مشارکت ی زیستهشناختی آیین کُتل بر اساس تجربه

ی این است که پیشینه آیین کتل به برگزاری های پژوهش نشان دهندهیافتهدزفول بود. 

-گردد که مخصوصاً در آیین تدفین مردگان بسیار نمایان است. یافتهسوگ سیاوش باز می

نندگان کمشارکتعالوه بر این  ( است.1393گیالنی و گیالنی )ای که همسو با پژوهش 

و خود را برای برگزاری آماده  کتل، از زمان اجرای آن آگاه شده قبل از برگزاری آیین

کنند. آنان طی اجرا همراه با نمادهای خاص به صورت جمعی با همدیگر کنش متقابل می

 کنندگان به وقت اتمام آیینرسد مشارکتدارند که اثر متقابلی نیز به دنبال دارد. به نظر می

های بسیاری با هم دارند، هر چند که در زندگی تجربیات اعمال و رفتارشان شباهتدر 

های های ذهنی یکسانی در تفسیر و درک معنای نقش آیینمتفاوت دارند، اما پیش زمینه

آنان با قرار گرفتن در کنار نگرند. ای واحد به این پدیده میمشترک دارند، و به گونه

 پاسدارخود شوند تا کنند و موجب میطری را تجربه میهمدیگر، احساس آرامش خا

؛ بر این اساس جامعه از طریق گسترش فضای اجتماعی و از بین شنداشان بهویت اجتماعی

دنبال حفظ به ،اجتماعیمختلف های قشرهای اجتماعی برای رفتن موانع و محدودیت

ی اخیر با پژوهش یافتهتوان گفت که با اندکی اغماض می. خواهد بود الگوهای هویتی

-در فرصترا  ها آییناهمیت و ارزش  ( که1389)گافمنی نظریهو  (1387زاد )مرشدی 

، د تا مشروعیت موقعیت را در ساختار اجتماعی تأیید کنندنورآبرای ما بوجود می کههایی 

 . مطابقت دارد

، صمیمیت که روح همدلیی پژوهش است. با توجه به ایندیگر مقوله «وحدت بخشی»

-و احساس مسئولیت مشترک در بسیاری از جوامع امروزی رو به ضعف نهاده، چنین آیین

کنندگان در کنار هم روحیه وحدت و آورند تا مشارکتشرایطی را فراهم می یهای
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و  در وصف و ثنای فرد متوفی یخوانش اشعارکه طوریهمبستگی را تقویت کنند. به

با طایفه و وجب ایجاد احساس همدلی و همدردی م طوایف مختلفهای حضور دسته

علیرغم ارزش بخشیدن به غم، اندوه و درد و رنج، موجب آیین کتُل  است. دارخانواده عزا

ها، انتقال باورها، مناسبات اجتماعی و فرهنگی و پیوند دهنده نسل بخشی از نهادینه شدن

برای جامعه قومی و  آیینین از گذشته تا به امروز بوده است. ا مناسک، ادبیات شفاهی

-بخش و انسجاموحدتو به همین دلیل  بودههای انسانی و اخالقی ای دارای ارزشطایفه

دهنده ساختار و نظم یکی از مهمترین عوامل شکلتوان گفت میبخش جامعه است و 

ی اهمیت وحدت و درباره( 1396قلی پور)این یافته، با نتایج پژوهش  جامعه است.

ها بهترین انگیزه آیین اجتماعی در جریان برگزاری آیین سوگ مطابقت دارد. همبستگی

 رو، مشارکت مردمی را در پی دارند.برای برپایی اجتماعات انسانی هستند و از این

-کنندگان را در تحقق زندگی بهتر و جامعهمشارکت خودانگیخته در آیین کُتل، مشارکت

، از خود بیگانگی اجتماعی و تفاوتیکاهش بیکند و موجب یافته کمک میای توسعه

با  ای که همسوکند، یافتهشود لذا به نوعی توانمندی افراد را تقویت میفرهنگی می

 ها در زندگی ماست. در رابطه با تأثیرگذاری آیین (1387رودنبولر) استدالل

معنایی ار از بیها، معنادار نگاه به زندگی و فرترین نیازهای روانی انسانیکی از مهم

عنوان عاملی برای معنادار کردن زندگی دانسته و به را بهها کنندگان آیینمشارکتاست. 

ی که در حین انجام این آیین انجام و آداب اعمال ،عبارتی، رفتارکنند. بهآن گرایش پیدا می

این . ندنکنقش ایفا می کنندگانمشارکتمعنابخش در زندگی  ایمؤلفه مثابهبهشود؛ می

ها و مراسم دینی آییندهی پیرامون معنادهی و جهت (،2004گیرتز)همسو با استدالل  یافته

 سیاوش، سوگ اصلی آیین کُتل همانند بافتکه، هاست. در نهایت اینبه زندگی انسان

 روانی-عاطفی یتزکیه با مردم آیینی توسط رفتارهای تکرار طریق انسان را از پیوند

در واقع الگوپذیری و کند. می مجسم او برای متوفی، با پنداریهمذات قطری از مخاطب

، با اتکاء به فردی شجاع و دالوربه عنوان  متوفی با کنندگانمشارکتنیز همذات پنداری 

 است؛ این آیین در آنان حضور انگیزشی مهم، عامل همانندی در زندگی شخصیباور 
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سازد. این یافته با نتایج می آماده هاسختی لتحم و پذیرش برای را آنان ذهن که باوری

ها در معنابخشی به زندگی مطابقت ( پیرامون نقش آیین1393گیالنی و گیالنی )پژوهش 

 -ایای اسطورهی مورد مطالعه در آیین کُتل پیشینهدر مجموع، مشارکت جامعهدارد. 

ها، ضمن این آیین در کنندگان با شرکت ارادی و خودانگیختهتاریخی دارد. مشارکت

باشند. همچنین یابی با همتباران خود به دنبال معنابخشی به زندگی میجویی و هویتهویت

پذیری آوری و تحملتوان گفت گروهی از مردم نیز با شرکت در آیین مذکور تابمی

کنند. عالوه بر این، ایجاد های زندگی تقویت میخویش را در مقابل مشکالت و دشواری

ها و و تقویت روحیه همبستگی، از کارکردهای اجتماعی مشارکت افراد در آیین وحدت

 مناسک جمعی است؛ استمرار و تداوم آیین کُتل گواهی بر تأیید این مدعاست.  

 

 ها: یادداشت
برای  کردند،یکی میایرانیان باستان همان گونه که برای خود و خانواده خویش از اهورا مزدا طلب ن. 1

ه شده نام برد یواناتحترین خواستند. در اوستا از اسب به عنوان یکی از برگزیدهد نیز نیرومندی میاسب خو

اصالت و  پاکی، ای ازو این نشانه و حتی برای معالجه و نیک نگاهداری از آن نیز دستوراتی آمده است

 (.  155 :1386)صالح پور،اهمیتی است که در فرهنگ ایرانی برای این حیوان قائل بودند

 یک قبیله بومی آمریکایی در ایالت آریزونای ایاالت متحده. 2

ومتری جنوب کیل 30های باستانی در چغامیش با قدمتی بیش از چهار هزار سال پیش از میالد درتپه .3

کاگو ناسی دانشگاه شیشی شرق های باستان شناسی که توسط مؤسسهاند. کاوششرقی دزفول قرار گرفته

اع خط بوده که میالدی انجام گرفت، نشان داد چغامیش شهری پیش از اختر 1966تا  1961ی هادر سال

 ور،پلطیف قدیمی ترین اسناد دریانوردی و همچنین تاریخ موسیقی ایران در آن به دست آمده است)

1385.) 

بریده  رند.دیمبرند و کوس او را دم اسب وی را می برند،تابوت سهراب را نزد زال می آنگاه که .4

اسبش را  مد و نیز تهمینه مادر سهراب در سوگ وی، دریده همه کوس و رویینه خم سمند سرافراز دم

امد رکشید بیاب را بهمان تیغ سهر  به مادر خبر شد که سهراب گرد به تیغ پدر خسته گشت و بمرد... برد.می

  ( 93-97: 1369)فردوسی،روان دم اسبش برید
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شتاسپ ا نزد گتابوت اسفندیار رمی را می توان در شاهنامه هم دید آنجایی که مصداق همچین رس. 5

 ر آنبوارونه  زین را وکه موی یال و دم آن را بریده درحالی بردند، پشوتن اسب وی را پیشاپیش سپاه راند،

 (.1356:85، شناز ندو)به نقلنهاده و گرز و خود و خفتان و دیگر افزار جنگی او را به زین آویخته بودند

های دور، سیاوش شهید کامل و سرنوشت او نشان ظلمی است که انسان ای از گوشههنوز در پاره». 6

های خیلی قدیمی را با هایی هستند که تصنیفی آنست در مراسم سوگواری نیز در کوه کیلویه زنعرصه

وسیوش)سوگ این عمل را سکنند. و مویه می خوانند و ندبهآهنگ غمناکی به مناسبت مجلس عزا می

 (.    81: 1351مسکوب،«)نامندسیاوش(می

ی اسب سیاوش برای سالم رساندن شهریار به ایران نقش مهمی داشت. در جنگ از میان همه. 7

ترین پهلوان و همزاد اوست.  گزینش اسب خود یکی از آداب تشرف و چیزهای گرداگرد، اسب خوب

که جفت جنگ خود را م یا سهراب و کیخسرو تنها پس از آندرآمدن به سلک پهلوانان است. رست

دانند. بی چنین همزادی پهلوان ناتمام است. در سوگ سهراب و یابند مرد کار و مهیای میجویند و میمی

آهنین سمب که... چهارپای »ی سوار دیگر آن بارهبرند. زیرا اسب بیاسفندیار یال و دم اسبهایشان را می

-158: 1351مسکوب،«)نیست، چهارپایی ناقص و ابتر است« ده نهصد و نود و نه بانگ برآورد.برزمین ایستا

157.) 
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عی در نواحی بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتما(. »1380غفاری، غالمرضا.) مصطفی؛ ازکیا، -

 .3-31، صص 17شماره  ،17ی . دورهنامه علوم اجتماعی «.روستایی شهرستان کاشان

 . ترجمه داریوش رضاپور. تهران: نشر حکمت.آیین(. 1397) استفنسون، باری. -

 . شمارهفرهنگ فصلنامه نجوای«. بندون در ایل بختیاریآیین کتل(. »1388ارشادی فارسانی، اعظم.) -

 .49-54، صص 13

تاری. چاپ پنجم. تهران: انتشارات س ترجمه جالل .ای در تاریخ ادیانرساله(. 1394) الیاده، میرچا. -

 سروش.

هم. تهران: نترجمه محسن ثالثی. چاپ  .انسان شناسی فرهنگی (.1390) پالگ، فرد. دانیل وبیتس،  -

 انتشارات علمی.
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قم: موسسه  .محمدعزیز بختیاریترجمه هفت نظریه در باب دین، . (1382دانیل) پالس، -

 .پژوهشی امام خمینی

 . چاپ دوم. تهران: نشر چشمه.سیاوشان(. 1384حصوری، علی. ) -

. ی شدهاهای رسانهارتباطات آیینی از گفتگوهای روزمره تا جشن  (.1387) رودنبولر، اریک. -

 ترجمه عبداهلل گیویان. تهران: دانشگاه امام صادق.

شهناز  ترجمه .های کالسیک آنشناختی معاصر و ریشهنظریه جامعه. (1389) جرج. ،ریتزر-

 .تهران: نشر ثالث .پرستسمیم

نتشارات نشر . ترجمه ناصر فکوهی. چاپ سوم. تهران: اانسان شناسی سیاسی (.1386) ریویر، کلود. -

 نی.

، 4یشماره. سال دوم،فصلنامه نجوای فرهنگ«. اسب در فرهنگ ایرانی»(. 1386) صالح پور، زینب. -

 .155 -162صص

 .نشر نی: انتهر. چاپ دوازدهم. های انسان شناسیو نظریه تاریخ اندیشه  (.1398) .ناصر فکوهی، -

، 25 . شمارهد ادبیفصلنامه نق  «.ی سیاوشنقد و تحلیل ساختار آیینی اسطوره(. »1393) قائمی، فرزاد. -

 .153-184صص 

دو فصلنامه  «.تحلیل کارکردی مراسم و مناسک دینی(. »1391) پور، پروین.علی و قبادی، علیرضا -

 . 84-92، صص 8 . سال چهارم،شمارهم و علوم اجتماعیاسال

. مه انسان شناسیفصلنامه نا «. )پِرس( در ایل کاکاوند مردم شناسی سُوگ( »1396) قلی پور، سیاوش.  -

 .125-147، صص 27ی سال پانزدهم، شماره

های نییسوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ آ(. »1393) گیالنی، آذرنوش.و  گیالنی، نجم الدین -

، صص 1ی ی چهارم، شماره. دورهزمینهای محلی ایرانبیات و زبانفصلنامه اد  «.محلی

202-181. 

 .انتشارات فرهنگ مکتوب: تهران .تاریخ دزفول  (.1385) .احمد لطیف پور، -
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-19 . شمارهمجله نمایش. « آیین کتل: نمایش رمز و احساس در ایل بختیاری» (.1378) مددی، حسین.  -

 .56-59، صص 14

فصلنامه فرهنگ مردم   «.وگواری در ایل کاکاوندسآیین (. »1390) مرادخانی، صفیه؛ قبادی، پرستو. -

 .94-120، صص 26. شماره ایران

 «.ر همبستگی ملیدها ها در ایران پس از انقالب و نقش آننمادها و آیین»(. 1387) مرشدی زاد، علی. -

 .73-98، صص 4 . شمارهفصلنامه مطالعات ملی

 زمی.تهران: انتشارات خوار«. ) در مرگ و رستاخیز( سوگ سیاوش(. »1351) مسکوب، شاهرخ. -

 یبی.: جتهران . جلد دوم.به کوشش جهانگیر افکاری. شاهنامه فردوسی(. 1369)  مُل، ژول. -

ان: نشر محمدحسن لطفی. چاپ دوم. تهر . ترجمهآغاز و انجام تاریخ (.1373) یاسپرس، کارل. -

 خوارزمی.
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